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1. Secretar comună. Personal din cadrul sistemului de asistență socială care 

beneficiază de majorările salariale instituite prin OUG nr. 70/2014 și Legea nr. 293/2015  

 

Curtea de Apel Iaşi – Secţia Contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 

617/c.a/12.03.2018  

Domeniu asociat – Funcţionari publici 

 

Prin decizia nr. 617/c.a/12.03.2018 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi a fost respins ca 

nefundat recursul declarat de CV împotriva sentinţei Tribunalului Vaslui. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că sentința instanței de fond este legală, 

motivele de casare invocate de recurent, circumscrise art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă 

vizând aplicarea greșită a normelor de drept material, fiind nefondate.  

Astfel, Curtea constată că pentru a stabili dacă secretarii au dreptul de a beneficia de 

majorările salariale prevăzute dea art. 1 din OUG nr. 70/2014, art. II din Legea nr. 293/2015 

se impune a determina dacă aceștia fac efectiv parte din categoria personalului din cadrul 

sistemului public de asistență socială, susţinerile diferite ale recurentului din cererea de recurs 

fiind, pentru motivele ce vor succede, nefondate. 

Art. 37 din Legea nr. 292/2011 (a asistenței sociale) stipulează: 

„(1) Furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori 

privat. 

(2) Furnizori publici de servicii sociale pot fi: 

a) structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice 

locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de 

comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti; 

b) autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau 

coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale 

pentru anumite categorii de beneficiari; 

c) unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la 

nivel comunitar, servicii sociale integrate.” 

Din această enumerare limitativă se deduce că secretarul nu poate fi considerat ca 

făcând parte din categoria furnizorilor de servicii sociale, aceasta implicând activități 

specifice de asistență socială, iar nu doar coordonarea și exercitarea controlului asupra 

compartimentului respectiv. 

Ca atare, nu este îndeplinită în cauză condiția impusă de art. 3 din OUG nr. 70/2014 

privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de 

asistență socială în anul 2015: „În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sistemul public 



de asistenţă socială se înţelege, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 

292/2011, instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială care furnizează servicii sociale, 

serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor judeţene, sectoarelor 

municipiului Bucureşti, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor 

şi comunelor, precum şi persoanele care asigură serviciile de îngrijire personală la domiciliu, 

cât şi personalul care asigură consiliere educaţională, socială şi psihologică persoanelor 

private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar.” 

Condiția impusă de actele normative citate este aceea de a furniza efectiv aceste 

servicii de asistență socială, de a presta, în cadru organizat, activități specifice. 

În ceea ce îl privește pe secretar, acesta are atribuțiile prevăzute de Legea nr. 215/2001 

și face parte din structura administrativă. Împrejurarea că, printre atribuțiile sale specifice, 

intră și unele de control și avizare în ceea ce privește actele compartimentului de asistență 

socială, nu este de natură ca, prin ea însăși, să îl plaseze în rândul personalului din cadrul 

sistemului de asistență socială. 

Ca atare, achiesând în tot la considerentele instanţei de fond, Curtea apreciază că 

recurentul poate beneficia doar de majorarea salarială de 10% prevăzută de lege, nu de 

majorarea de 25% stabilită pentru personalul din cadrul sistemului public de asistență socială, 

neputând invoca, neîndeplinind aceleaşi atribuţii, nici decizia Curţii Constituţionale nr. 

794/2016. Cât priveşte discriminarea, raportat la alţi reclamanţi în situaţii similare, Curtea 

reţine că practica instanţei de control judiciar este unitară, în sensul respingerii acestor cereri. 

2. Contencios administrativ şi fiscal. Contestaţie împotriva deciziei de returnare de 

pe teritoriul României emisă de Inspectoratul General pentru Imigrări, 

Direcţia Migraţie, Serviciul pentru Imigrări Iaşi. Refuz de prelungire a 

dreptului de şedere întrucât contractul de voluntariat prezentat odată cu 

actele de prelungire a dreptului de şedere a fost apreciat de pârât a fi nul, 

deoarece nu există în statutul Asociaţiei un obiectiv care să ateste că ONG-ul 

menţionat poate să organizeze activităţi de voluntariat.  

Legea nr. 78/2014 nu prevede că activitatea de voluntariat trebuie 

menţionată ca scop distinct în statutul unei asociaţii non profit. Legea 78/2014 

cuprinde câteva prevederi care au impact direct asupra modului de funcționare al 

organizațiilor care lucrează cu voluntari, în sensul în care acestea trebuie să 

includă în statutul și/sau regulamentele interne anumite prevederi cu privire la 

implicarea voluntarilor și a modului în care activitatea acestora este 

administrată.  

În acest sens, articolul 9 menționează faptul că organizația gazdă poate 

refuza motivat colaborarea cu un anumit voluntar ”în condițiile prevăzute în 

statutul acesteia”. Aceasta menţiune, care are ca unic scop protejarea 

voluntarului în cazul unui refuz de colaborare, nu condiţionează existenţa 

asociaţiei de includerea activităţii de voluntariat în statut şi nu afectează sub 

nicio formă capacitatea asociaţiei de a încheia contracte de voluntariat, ce 

reprezintă forme de desfăşurare a activităţii şi nu scopuri distincte ale 

organizaţiei. 



Curtea de Apel Iași, Secția de Contencios administrativ și fiscal, Sentința nr. 4/22.01.2018 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.12.2017, sub nr. 

XX27/45/2017, reclamanta X, cetăţean al SUA, a formulat contestaţie împotriva deciziei de 

returnare de pe teritoriul României nr. 3244066/7.12.2017 emisă de Inspectoratul General 

pentru Imigrări, Direcţia Migraţie, Serviciul pentru Imigrări Iaşi, solicitând anularea acesteia 

şi prelungirea permisului de şedere conform art. 69 al.1 lit f din OUG 194/2002. 

În motivare, se arată că decizia a fost emisă întrucât contractul de voluntariat prezentat 

odată cu actele de prelungire a dreptului de şedere ar fi nul, deoarece nu există în statutul 

Asociaţiei „Y.” un obiectiv care să ateste că ONG-ul menţionat poate să organizeze activităţi 

de voluntariat. Cu toate acestea, atât Legea 195/2001, cât şi OG 26/2000 nu prevăd expres 

condiţia ca persoana juridică fără scop patrimonial, pentru a avea activităţi de voluntariat, să 

fie obligată să treacă în statut această activitate. A informat conducerea ONG-ului de această 

problemă la data de 21.11.2017 şi au fost depuse actele pentru schimbarea statutului şi 

introducerea noului obiectiv, anume posibilitatea de a desfăşura activităţi de voluntariat. 

Modificarea statutului a fost înregistrată la Judecătoria Iaşi şi cererea a fost admisă la 

6.12.2017. Aşadar, la data emiterii deciziei de returnare nu mai erau îndeplinite condiţiile de 

respingere a prelungirii permisului de şedere.  

În drept, se invocă art. 84 al.1 şi 69 al.1 lit f din OUG 194/2002. 

În susţinerea cererii legal timbrate, reclamanta a depus înscrisuri.  

Pârâtul Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări Iaşi a depus 

întâmpinare şi a solicitat respingerea acţiunii. 

Referitor la primul capăt de cerere, anularea deciziei de returnare, arată că reclamanta 

a intrat ultima oară în România la data de 29.08.2017, fără viză, fiindu-i incidente prevederile 

art. 1 al.1 din HG 732/2002 privind exceptarea unilaterală a cetăţenilor SUA de la 

obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România. Aşadar, reclamanta este străin intrat legal 

în România cu drept de şedere temporară. reclamanta a depus la 8.11.2017 cererea de 

prelungire a dreptului de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de voluntariat pe teritoriul 

României, conform art. 69 al.1 lit f din OUG 194/2002. În urma analizării cererii, din 

documentele analizate şi din interviul susţinut s-a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile 

pentru prelungirea dreptului de şedere. Aceasta deoarece pe teritoriul ţării, activităţile de 

voluntariat sunt reglementate de Legea 78/2014, or, potrivit art. 3 lit c din această lege, rezultă 

că au posibilitatea de a organiza şi desfăşura activităţi de voluntariat doar acele persoane de 

drept public sau privat, fără scop patrimonial, care au inclus în actul constitutiv sau statut, în 

mod distinct, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de voluntariat. Din analizarea 

conţinutului statutului asociaţiei „Y.” cu care reclamanta a încheiat contractul de voluntariat, 

în forma valabilă la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de şedere, rezultă că 

această organizaţie nu îndeplinea condiţiile legale pentru organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de voluntariat, pentru că la data depunerii cererii nu avea incluse aceste activităţi în 

actul constitutiv. Aşadar, contractul nu îndeplinea condiţia de validitate prevăzută de art. 1179 

al.1 pct.1 Cod civil, adică organizaţia nu avea capacitatea de folosinţă de a încheia contractul 

de voluntariat, raportat la art. 206 al. 2 Cod civil. Contractul este lovit de nulitate absolută faţă 

de prevederile art. 206 al.3 Cod civil. Prin urmare, cererea de prelungire a dreptului de şedere 

a fost respinsă conform prevederilor art. 52 al.1 din OUG 194/2002. 



Pârâtul arată că susţinerile reclamantei privind modificarea statutului organizaţiei nu 

pot fi primite, deoarece condiţiile prelungirii dreptului de şedere se verifica la data depunerii 

acesteia.  

Referitor la capătul de cerere privind obligarea pârâtului la prelungirea permisului de 

şedere conform art. 69 lit f din OUG 194/2002, acesta este inadmisibil, deoarece instanţa nu 

se poate substitui autorităţii competente prin obligarea acesteia de a soluţiona cererea într-un 

anume mod, competenţa instanţei fiind limitată la analizarea legalităţii soluţiei date de 

autoritatea administrativă unei cereri şi eventual la obligarea acesteia la a reanaliza cererea. 

A depus documentaţia care a stat la baza emiterii actului administrativ contestat. 

În cauză, a fost administrată proba cu înscrisuri. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că reclamanta este cetăţean al 

SUA şi a intrat în România la 29.08.2017. Potrivit art. 1 al.1 din HG 732/2002, începând cu 

data intrării în vigoare a acestei hotărâri, se exceptează de la obligativitatea obţinerii vizei de 

intrare în România cetăţenii SUA deţinători de paşapoarte valabile, diplomatice, oficiale sau 

simple pentru o şedere de până la 90 de zile pe semestru. 

Aşadar, reclamanta s-a bucurat de un drept de şedere temporară de 90 de zile. 

Potrivit art. 69 din OUG 194/2002, reclamanta avea posibilitatea de a solicita 

prelungirea dreptului de şedere temporară dacă desfăşura activităţi în cadrul unor programe de 

voluntariat, cu prezentarea contractului de voluntariat încheiat cu organizaţia gazdă, în 

cuprinsul căruia să se facă menţiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, 

condiţiile în care este supravegheată în îndeplinirea sarcinilor şi orele de lucru. 

Prin urmare, reclamanta formulează această cerere de prelungire la 8.11.2017, care 

este respinsă de pârât pe motivul că organizaţia gazdă nu are în statul ei trecută activitatea de 

voluntariat, ceea ce a atras nulitatea absolută a contractului de voluntariat pentru lipsa 

capacităţii de folosinţă. 

În opinia pârâtului, sunt incidente dispoziţiile art. 3 lit c din Legea 78/2014, art. 1179 

al.1 Cod civil şi art. 206 al. 2 şi 3 Cod civil. 

Reclamanta, pe de altă parte, susţine că legislaţia românească nu prevede expres 

condiţia ca o persoană juridică fără scop patrimonial să treacă în statut activităţile de 

voluntariat şi că, la momentul emiterii deciziei de returnare, asociaţia respectivă avea 

modificat statutul corespunzător, aspect constatat şi de instanţa de judecată investită cu 

actualizarea actului constitutiv. 

Curtea constată că pârâtul a făcut o greşită a aplicare a dispoziţiilor legale în 

momentul emiterii deciziei de returnare. 

Reclamanta a depus actele necesare prelungirii dreptului său de şedere, printre care şi 

un contract de voluntariat semnat cu o organizaţie gazdă, a cărui valabilitate nu a fost 

infirmată de vreo instanţă de judecată.  

Chiar şi în acest context, interpretarea dată textelor din Codul civil de pârât nu este 

corectă. 

Este adevărat că în Codul civil, la capitolul referitor la conţinutul capacităţii de 

folosinţă a persoanelor juridice fără scop lucrativ, se arată că acestea pot avea doar acele 

drepturi şi obligaţii civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul 

de constituire sau statut, un act juridic încheiat cu încălcarea acestor dispoziţii fiind lovit de 

nulitate absolută.  

Or, scopul declarat al asociaţiei prin statut este vast, referindu-se la realizarea de 

activităţi de interes general, comunitar şi personal nepatrimonial, privind formarea 



personalităţii umane şi creative prin dezvoltare liberă, integrală, armonioasă a individualităţii 

umane, promovarea de acţiuni ce au ca obiect dezvoltarea societăţii civile, apărarea 

demnităţii, drepturilor omului etc., promovarea şi sprijinirea activităţii culturale, ştiinţifice şi a 

talentelor, promovarea activităţilor educative în parteneriat, promovarea şi desfăşurarea de 

activităţi educative etc., organizarea de cursuri şi activităţi de consiliere juridică gratuită şi 

alte asemenea.  

Obiectivele declarate sunt cele privind înfiinţarea unei instituţii de învăţământ 

particular alternativ de tip Montessori şi a altor activităţi legate de acest aspect. 

Se observă aşadar că activitatea de voluntariat menţionată în contractul nr. 4/2017, 

privind prestarea de activităţi ca asistent Montessori în limba engleză, chiar fără remuneraţie, 

nu poate fi considerată nenecesară pentru realizarea scopului stabilit prin statut, astfel încât 

sancţiunea invocată de pârât nu este incidentă. 

Curtea mai reţine în plus şi că prevederile Legii 78/2014, invocate de asemenea de 

pârât, nu prevăd că activitatea de voluntariat trebuie menţionată ca scop distinct în statutul 

unei asociaţii non profit. Legea nr. 78/2014 cuprinde câteva prevederi care au impact direct 

asupra modului de funcționare al organizațiilor care lucrează cu voluntari, în sensul în care 

acestea trebuie să includă în statutul și/sau regulamentele interne anumite prevederi cu privire 

la implicarea voluntarilor și a modului în care activitatea acestora este administrată. În acest 

sens, articolul 9 menționează faptul că organizația gazdă poate refuza motivat colaborarea cu 

un anumit voluntar „în condițiile prevăzute în statutul acesteia”. Această menţiune, care are ca 

unic scop protejarea voluntarului în cazul unui refuz de colaborare, nu condiţionează existenţa 

asociaţiei de includerea activităţii de voluntariat în statut şi nu afectează sub nicio formă 

capacitatea asociaţiei de a încheia contracte de voluntariat, ce reprezintă forme de desfăşurare 

a activităţii şi nu scopuri distincte ale organizaţiei. 

Aşadar, în contextul în care contractul de voluntariat nu a fost constatat nul de către o 

instanţă de judecată, în contextul în care activităţile menţionate în acest contract – asistent 

Montessori în limba engleză - nu sunt nenecesare pentru realizarea scopului asociaţiei – 

înfiinţarea unei instituţii de învăţământ particular alternativ de tip Montessori -, fiind aşadar 

circumscrise capacităţii de folosinţă a persoanei juridice, decizia pârâtului este nelegală. 

În ceea ce priveşte cel de al doilea capăt de cerere, acesta va fi admis la rândul lui, 

fiind admisibil. 

Instanţa a fost investită cu verificarea refuzului, apreciat nejustificat, al pârâtului de a 

prelungi cererea de şedere a reclamantei. Singurul motiv de refuz este cel care a stat la baza 

emiterii deciziei de returnare. Aşadar, instanţa de judecată nu se subrogă în drepturile 

pârâtului, ci verifică doar dacă acest singur motiv invocat pentru respingerea cererii de 

prelungire a şederii este sau nu justificat. Cum motivul a fost găsit nejustificat, obligarea 

pârâtului la a admite cererea reclamantei de prelungire a dreptului de şedere este admisibilă şi 

justificată. 

 

3. Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţa stabilind competenţa de 

soluţionare a contestaţiei privind rezultatul procedurii simplificate proprii de 

atribuire a unui contract de achiziţii publice 

Art. 12 din Legea 101/2016 reglementează o deplină jurisdicție in 

favoarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, stabilind că „este 

competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedurile de atribuire a 



contractelor prin complete specializate constituite potrivit regulamentului de 

organizare şi funcţionare”. Excepţiile de la această regulă ar trebui să fie 

menționate expres si limitativ de un act normativ cu aceeași forţă juridică. 

În consecinţă, nu poate fi exclusă procedura simplificată de atribuire a 

unui contract chiar cu o valoare inferioară celei reglementate de art. 7 din Legea 

98/2016, atâta timp cât autoritatea contractantă a înţeles să recurgă la o atare 

procedură, arătând în fişa de date a achiziţiei că procedura se desfăşoară cu 

aplicabilitatea Legii 98/2016, HG 395/2016. 

 

Temei de drept: Legea 98/2016, Legea nr. 101/2016, Codul de procedură civilă 

Curtea de Apel Iaşi – Secţia Contencios administrativ şi fiscal, Sentința nr. 26/19.02.2018 

Asupra conflictului negativ de competenţă ivit între Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor şi Tribunalul Vaslui privind soluţionarea contestaţiei formulate 

de către SC „X.” SRL, Curtea constată următoarele: 

La data de 28.12.2017 pe rolul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor s-a 

înregistrat sub nr. 4750/201 contestaţia formulată de SC „X.” SRL în contradictoriu cu Judeţul 

Vaslui având ca obiect anularea actului cu nr. 16412/19.12.2017 intitulat Comunicare rezultat 

procedură şi a tuturor actelor subsecvente care au stat la baza emiterii acestuia, reluarea 

procedurii şi reanalizarea ofertelor financiare. 

Prin Decizia nr. 115/C5/4750 din data de 12.01.2018 Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestațiilor a admis excepţia de necompetenţă materială a Consiliului şi a 

declinat competenţa de soluţionare a contestației în favoarea Tribunalului Vaslui – Secţia 

civilă.  

Prin sentinţa nr. 47/30 ianuarie 2018 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 

XX/89/2018, a fost admisă excepţia necompetenţei materiale și s-a declinat competenţa de 

soluţionare a contestaţiei formulate de SC „X.” SRL, în contradictoriu cu autoritatea 

contractantă Judeţul Vaslui, în favoarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

în temeiul art. 134 Cod de procedură civilă s-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă 

şi s-a suspendat din oficiu judecata cauzei; s-a dispus înaintarea cauzei la instanţa 

judecătorească ierarhic superioară, respectiv Curtea de Apel Iaşi, pentru soluţionarea 

conflictului negativ de competenţă. 

Curtea sesizată fiind cu soluţionarea conflictului de competenţă dintre cele două 

instanţe potrivit art. 135 alin 3 C.pr.civ. analizând obiectul şi natura juridică a cauzei deduse 

judecăţii, în raport de actele şi lucrările dosarului, considerentele celor două hotărâri de 

declinare a competenţei şi dispoziţiile legale în materie reţine următoarele: 

În vederea atribuirii de către autoritatea contractantă Judeţul Vaslui a contractului 

având ca obiect „servicii de pază şi intervenţie cu societăţi specializate de pază pentru 

Centrul de management Integrat al Deşeurilor Roşieşti", pe pagina de internet a Consiliului 

Judeţean Vaslui, a fost publicat anunţul privind cumpărarea serviciilor de pază prin 

procedură simplificată proprie, în conformitatea cu anexa 2 la Legea 98/2016. Valoarea 

estimată a contractului era de 220 052 lei + TVA. 



În derularea procedurii, autoritatea contractantă a emis adresa 16412/19.12.2017 , 

denumită „comunicare rezultat procedură” -, prin care a informat contestatoarea SC „X.” SRL 

că, oferta câștigătoare este cea depusă de SC „Z.” SRL. 

Potrivit art. 1 din Legea nr. 98/2016: „Prezenta lege reglementează modul de realizare 

a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de 

organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate 

pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în 

legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică”  

Potrivit art. 1 din Legea nr. 101/2016: „(1) Prezenta lege reglementează remediile, 

căile de atac şi procedura de soluţionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicţională sau 

judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale 

şi a contractelor de concesiune, precum şi organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor”. 

Potrivit Art. 2. din Legea nr. 101/2016 (1) Orice persoană care se consideră vătămată 

într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorităţi contractante sau 

prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea 

autorităţii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, 

recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-

jurisdicţională sau judiciară, potrivit prevederilor prezentei legi. 

Potrivit Art. 12. din Legea nr. 101/2016 (1) „Consiliul este competent să soluţioneze 

contestaţiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate 

constituite potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat potrivit art. 37 alin. 

(2).” Potrivit Art. 68 din Legea nr. 101/2016 din Secțiunea I „Procedurile de atribuire. 

Aplicarea procedurilor de atribuire” din Capitolul III „Procedurile de atribuire reglementate 

de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-

cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât 

pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:..i) procedura simplificată. 

Astfel, Legea 101/2016 reglementează posibilitatea celor vătămați de a uza fie de 

calea administrativ – jurisdicțională, fie de cea judiciară, însă art. 12 precitat vizează exclusiv 

calea de atac administrativ-jurisdicţională pe care o pot exercita la Consiliu persoanele care se 

consideră vătămate, fără, însă, a le interzice acestora dreptul constituţional de a apela la 

instanţele judecătoreşti,cu privire la orice procedura de atribuire, inclusiv procedura 

simplificată.  

Cu alte cuvinte, normele precitate nu exclud posibilitatea persoanelor interesate de a se 

adresa justiţiei, pe calea comună de atac a contenciosului administrativ, respectiv nu exclud 

competenţa materială a instanţelor judecătoreşti în astfel de litigii, însă, odată aleasă calea 

administrativ jurisdicțională, trebuie finalizată această procedură. 

Textul art. 12 din Legea 101/2016 reglementează o deplină jurisdicție în favoarea 

Consiliului, stabilind că „este competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedurile 

de atribuire a contractelor prin complete specializate constituite potrivit regulamentului de 

organizare şi funcţionare”. Excepţiile de la această regulă ar trebui să fie menționate expres si 

limitativ de un act normativ cu aceeași forţă juridică. 

În consecinţă, nu poate fi primită susţinerea Consiliului referitoare la excluderea 

procedurilor simplificate de atribuire cu o valoare inferioară celei reglementate de art. 7 din 

Legea 98/2016. 

De asemenea, potrivit art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:  



„(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii 

contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este 

egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:  

a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări; 

b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi 

de servicii;  

c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii 

care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.  

(2) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru 

şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată 

este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei 

proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).”  

Aşadar, procedura simplificată este tot o procedură de atribuire ce nu poate fi exclusă 

competenţei de verificare a consiliului, întrucât, legiuitorul nu stabileşte competenţa acestuia 

de a soluţiona contestaţii numai cu privire la anumite proceduri de atribuire ci, specifică fără 

echivoc „procedurile de atribuire a contractelor” – art. 1 din Legea nr. 101/2016. 

În atare condiţii, nici instanţa, nici Consiliul şi nici participanţii la o astfel de 

procedură nu pot face distincţii pe care legea nu le prevede.  

Prin urmare, alegerea procedurii simplificate nu atrage modificări de competenţă ci, 

aşa după cum arată art. 7 alin 4 din Legea nr. 98/2016 : „(4) Condiţiile şi modalităţile de 

aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2) presupun cel puţin termene mai scurte 

decât cele prevăzute în cuprinsul prezentei legi şi formalităţi procedurale reduse”. De 

asemenea, nici art. 113 din Legea nr. 98/2016 şi nici cele ale art. 101 din HG nr. 395/2016, nu 

stabilesc norme speciale de competenţă. Prin art.101 alin.2 din HG nr.395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 

publice, s-a prevăzut în sensul că „Atunci când atribuie contracte de achiziție 

publică/acorduri-cadru și organizează concursuri de soluții care privesc achiziții publice ce au 

ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât 

pragurile corespunzătoare prevăzute la art.7 alin.(1) lit.c) din Lege, autoritățile contractante 

pot organiza propriile proceduri simplificate de atribuire cu respectarea principiilor prevăzute 

la art.2 alin.(2) din Lege”. 

De altfel, art.101 alin.2 este inclus în Paragraful 8 „Procedura simplificată” al 

Secțiunii a 5-a „Derularea procedurilor de atribuire” din Cap.III „Realizarea achiziției 

publice” din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  

Apărarea autorităţii contractante potrivit căreia nu era obligată să urmeze calea 

specială a atribuirii contractului în baza legii speciale este lipsit de relevanţă atât timp cât 

aceasta a ales calea reglementată de legea achiziţiilor publice aşa încât, orice problemă ivită în 

cursul derulării procedurii trebuie soluţionată potrivit competenţelor stabilite de legislaţia 

specială.  

De altfel, chiar autoritatea contractantă recunoaşte că ne aflăm în faţa unei proceduri 

speciale la care a apelat pentru a respecta dispoziţiile Legii nr. 98/2016, arătând în fişa de 

date a achiziţiei că procedura se desfăşoară cu aplicabilitatea Legii 98/2016, HG 395/2016. 



Făcând parte din procedura simplificată, procedura simplificată proprie nu poate primi 

o calificare distinctă de cea de procedură de atribuire prevăzută în mod expres de lege pentru 

procedura simplificată, acesta reprezentând tot o procedură de atribuire în sensul legii. 

În concluzie, ne aflăm în faţa unei proceduri suspuse rigorilor şi competenţelor 

stabilite de Legea nr. 101/2016 aşa încât competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, potrivit art. 12 din Legea nr. 101/2016. 

Față de toate considerentele arătate, Curtea, în baza art.135 alin.4 Cod procedură 

civilă, Curtea stabilește competența de soluționare a cauzei în favoarea Consiliului Național 

de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).  

4. Funcționar public cu statut special. Dreptul de a beneficia de compensaţia lunară 

pentru chirie. Condiții 

Dreptul la compensarea lunară a chiriei nu se pierde în situaţia în care 

funcţionarul public dobândeşte doar nuda proprietate (1/2) dintr-un imobil sau a 

fost executat silit, apartamentul său fiind vândut la licitaţie.  

Prin utilizarea de către legiuitor a sintagmei „au în proprietate” se 

subînţelege că titularul acestui drept trebuie să beneficieze implicit de toate 

atributele pe care le conferă dreptul de proprietate: posesie, folosinţă dispoziţie. 

Prin urmare, în situaţia dobândirii doar a nudei proprietăţi, lipsind două din 

atributele esenţiale ale dreptului de proprietate, cel care i-ar conferi folosinţa 

bunului şi implicit un drept locativ recurentului, nu se poate reţine ca reclamantul 

este proprietar al apartamentului părinţilor săi.. 

În cazul particular al executării silite, nu putem vorbi de o înstrăinare a 

bunului recurentului, ci de o pierdere involuntară a proprietăţii acestuia, 

determinate de neachitarea creditului ipotecar aferent chiar respectivului imobil.  

Temei de drept: OMJ nr. 1443/C/26.05.2008, Legea 293/2004, Codul civil 

Curtea de Apel Iaşi – Secţia Contencios administrativ şi fiscal, Sentința civilă nr. 

317/6.02.2018 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. 

XX01/89/2017 reclamantul X a solicitat în contradictoriu cu Administraţia Naţionala A 

Penitenciarelor - Penitenciarul Vaslui, obligarea pârâtei la acordarea compensaţiei lunare 

pentru chirie, în conformitate cu OMJ nr. 1443/C/26.05.2008 şi Legea 293/2004 privind 

statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, la achitarea chiriei 

lunare de la data formulării cererii şi până la acordarea compensaţiei lunare, cu cheltuieli de 

judecată. 

Prin sentinţa civilă nr. 799/c.a/11.10.2017 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul 

menționat s-a respins acţiunea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâtul 

Penitenciarul Vaslui. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat în termen recurs reclamantul X criticând-o pentru 

netemeinicie şi nelegalitate. 

În motivarea recursului se arată că Tribunalul dă o interpretare diferită a dispoziţiilor 

legale în materie şi a materialului probator administrat în cauză, hotărârea pronunţată fiind 

lipsită de temei legal, dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, solicitând casarea sentinţei 

recurate şi admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, obligarea pârâtei la acordarea 



compensaţiei lunare pentru chirie şi achitarea contravalorii chiriei de la data formulării cererii 

şi până la acordarea compensaţiei lunare. 

Recurentul invocă incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct.8 C.pr.civ. 

potrivit cărora casarea hotărârii primei instanțe se poate cere când hotărârea a fost dată cu 

încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. 

 Recurentul susține este angajat al Penitenciarului Vaslui, prin Ordinul directorului 

unităţii nr. 8/20/24.08.1999. În data de 03.03.2017 a solicitat instituţiei aprobarea acordării 

compensaţiei lunare pentru chirie în conformitate cu disp. OMJ nr. 1443/C/26.05.2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, însă i s-a respins cererea pe motiv că ar fi proprietarul 

unui imobil în localitatea în care solicită compensarea cuantumului chiriei. 

În anul 2007, acesta a achiziţionat prin credit ipotecar un apartament împreună cu soţia 

sa. Datorită dificultăţilor economice (diminuarea salariilor, problemele de sănătate ale 

copilului), în luna noiembrie 2016 a fost executat silit, apartamentul său fiind vândut la 

licitaţie, aşa cum reiese din procesul-verbal nr. 146/2016 al biroului executorului judecătoresc 

fiind nevoiţi să se mute cu chirie. 

De asemenea, în anul 1997, părinţii săi au înstrăinat acestuia şi fratelui său cota de 1/2 

dintr-un apartament compus din două camere însă, aşa cum reiese din contractul de vânzare-

cumpărare autentificat sub nr. 1332/18.03.1997, nu are dreptul legal să-1 utilizeze, acesta 

fiind grevat de dreptul de uzufruct viager în favoarea vânzătorilor. 

În mod greşit instanţa Tribunalului Vaslui a respins cererea de chemare în judecată, 

considerând ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de o locuinţă 

de serviciu, respectiv de a nu avea în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară 

activitatea, de a nu fi înstrăinat o locuinţă. 

Ordinul nr. 1443/C/26.05.2008, la art. 1, prevede că „funcţionarii publici cu statut 

special cărora nu li s-a acordat locuinţa de serviciu potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 

203/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nici ei şi nici soţul/soţia nu 

au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea au dreptul la 

compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu 

mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii”. 

Cu privire la condiţia de a nu deţine în proprietate o locuinţă în localitatea unde își 

desfăşoară activitatea, recurentul a arătat că Penitenciarul Vaslui are sediul în localitatea 

Muntenii de Jos, judeţul Vaslui şi că, împreună cu familia sa locuieşte cu chirie în localitatea 

Vaslui, solicitând acordarea compensaţiei pentru o locuinţă în localitatea Vaslui. 

În mod eronat instanţa de fond a arătat că locaţia unde îşi desfăşoară activitatea se află 

în imediata vecinătate a localităţii Vaslui, motiv pentru care nu s-ar impune acordarea 

compensaţiei. Mergând pe raţionamentul instanţei, „unde legea nu distinge nici noi nu putem 

distinge”, nu ar trebui sa aibă relevanţă distanţa dintre locul de muncă şi localitatea unde se 

solicită acordarea compensaţiei. 

Recurentul a arătat că deţine nuda proprietate (1/2) dintr-un imobil situat în localitatea 

Vaslui. Or, în mod eronat instanţa a apreciat că legea nu distinge între modalităţile juridice ale 

dreptului de proprietate sau dacă acesta poate fi sau nu afectat de modalităţi. 

Într-adevăr, legea nu distinge, însă interpretarea normelor de drept este impusă şi de 

împrejurarea că legiuitorul, în grija sa de a nu scăpa nereglementate anumite situaţii din 

practică, utilizează formulări generale în redactarea textelor de lege. Asemenea formulări cer 



însă explicarea sensului lor, pentru a se putea stabili dacă o anumită situaţie se încadrează sau 

nu în ipoteza normei juridice respective. 

Potrivit dispoziţiilor art. 555 din Codul civil, alin (1): Proprietatea privată este dreptul 

titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în 

limitele stabilite de lege. Interpretând dispoziţiile legale enunţate, reiese că dreptul de 

proprietate este un drept real complet, deoarece este unicul astfel de drept care conferă 

titularului său exerciţiul tuturor prerogativelor sale - posesia, folosinţa şi dispoziţia. 

Deși deţine o cotă de 1/2 dintr-un apartament compus din două camere, recurentul 

deţine doar nuda proprietate, nu şi posesia şi folosinţa acestuia, astfel încât nu se află în 

situaţia unui drept real complet. 

Ca urmare a constituirii dreptului de uzufruct asupra imobilului, dreptul de proprietate 

se va alcătui din: nuda proprietate, care va reveni proprietarului şi uzufructul propriu-zis, de 

care va beneficia titularul dreptului de uzufruct (uzufructuarul). Nuda proprietate (în cazul 

recurentului, de doar 1/2) este un drept de proprietate care nu mai conţine atributele posesiei 

şi folosinţei, ca urmare a constituirii uzufructului. Aşadar, deși recurentul se numeşte 

„proprietar”, în realitate beneficiază doar de un drept de proprietate formal, intrând în posesia 

şi folosinţa imobilului doar la decesul uzufructuarului. Nuda proprietate asupra cotei de 1/2 

din imobil nu-i conferă (pe toata durata fiinţării dreptului de uzufruct constituit în favoarea 

uzufructuarului) un drept locativ propriu cu privire la imobilul în discuţie. De altfel, chiar din 

conţinutul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1332/18.03.1997, paragraful 

5, reiese că „în stăpânire de fapt, vor intra (cumpărătorii) la moartea ultimului vânzător”. 

Aşadar, recurentul este beneficiarul unui drept de proprietate în sensul larg al 

cuvântului şi are doar un drept formal, de care va beneficia pe deplin doar la decesul 

uzufructuarului. Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt acele drepturi reale deţinute 

asupra unui bun al altei persoane. Ele conferă titularului lor numai o parte din atributele 

dreptului de proprietate, de regulă cel al folosinţei bunului. Ca atare, sintagma „a avea în 

proprietate” presupune „stăpânirea deplină a unui bun”. Ori, în ceea ce îl priveşte, recurentul 

susţine că va intra în stăpânirea deplină doar la decesul ultimului vânzător. 

Cu privire la a doua condiţie, aceea ce a nu fi înstrăinat o locuinţă, recurentul susţine 

că nu a înstrăinat locuinţa, ci datorită situaţiei financiare precare, a fost executat silit, 

precizând că a depus la dosarul cauzei procesul verbal de adjudecare. 

Instanţa de fond nu a apreciat corect nici cerinţa impusă de Legea locuinţei 

nr.114/1996, considerând că locuinţa măsoară 53,54 mp utili, este formată din două camere, 

îndeplinind astfel cerinţele minimale traiului unei familii. 

O locuinţă compusă din două camere ar fi suficientă unei familii, însă recurentul arată 

că deţine doar 1/2 din locuinţă (nuda proprietate), familia acestuia fiind formată din cinci 

membri. Mai mult, în imobil locuieşte beneficiara unui drept de habitaţie, fratele recurentului 

deţinând cealaltă cotă de 1/2. În atare condiţii, imobilul compus din două camere este total 

neprielnic, neîndeplinind cerinţa unor condiţii minimale de trai. 

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului şi menţinerea 

sentinţei Tribunalului ca legală şi temeinică reluând susținerile și apărările formulate în fața 

primei instanțe. Intimata a invocat că instanţa de fond a apreciat corect că legislaţia în vigoare 

face referire la dreptul de proprietate, nicidecum la folosinţa bunului imobil, aplicând 

principiul de drept „ unde legea nu distinge, nici noi nu putem distinge”. 

În recurs nu s-au mai administrat alte probe. 

 



4. Soluţia şi considerentele instanţei de recurs 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziţiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea constată că recursul este fondat pentru 

următoarele considerente: 

În fapt, Curtea reține că reclamantul X este funcţionar public cu statut special în cadrul 

Penitenciarului Vaslui potrivit Ordinului directorului unităţii nr. S/20/24.08.1999. 

La data de 03.03.2017 recurentul s-a adresat Penitenciarului Vaslui prin cererea nr. 

M2-150198/PVVS din 03.03.2017 în vederea acordării compensaţiei lunare pentru chirie în 

conformitate cu dispozițiile art. 1 din OMJ nr. 1443/C/26.05.2008.  

Prin răspunsul din 02.05.2017 conducerea unităţii a informat reclamantul că cererea sa 

a fost respinsă întrucât este proprietarul unui imobil. 

Referitor la situaţia locativă a recurentului, Curtea reţine că acesta în anul 2007, a 

achiziţionat prin credit ipotecar un apartament împreună cu soţia sa, dar datorita dificultăţilor 

economice (diminuarea salariilor, problemele de sănătate ale copilului), în luna noiembrie 

2016 a fost executat silit, apartamentul fiind vândut la licitaţie, așa cum reiese din procesul-

verbal nr. 146/2016 al biroului executorului judecătoresc, fiind nevoiţi sa se mute efectiv cu 

chirie, aşa cum reiese din contractul de închiriere anexat. 

De asemenea, în anul 1997, părinţii recurentului i-au înstrăinat acestuia şi fratelui său 

cota de 1/2 dintr-un apartament compus din două camere, însă, aşa cum reiese din contractul 

de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1332/18.03.1997, acesta fiind grevat de dreptul de 

uzufruct viager în favoarea vânzătorilor, urmând a intra în stăpânirea deplină a recurentului şi 

fratelui său doar la decesul ultimului vânzător. 

În drept, potrivit Ordinului nr. 1443/C/26.05.2008, la art. i, prevede că ”funcţionarii 

publici cu statut special cărora nu li s-a acordat locuinţa de serviciu potrivit art. 28 alin. (1) 

din Legea nr. 202/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi care 

nici ei şi nici soţul/soţia nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară 

activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul 

net realizat lunar, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în 

condiţiile legii.” iar potrivit art. 38 alin. 4 din Legea nr. 293/2004 „funcţionarii publici cu 

statut special, inclusiv soţul/soţia acestora, care au înstrăinat o locuinţă proprietate personală, 

în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, după data încadrării în sistemul administraţiei 

penitenciare, nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2)”. 

Aşadar, coroborând dispozițiile sus-menţionate din cele două acte normative rezultă că 

un funcţionar public cu statut special din cadrul Administraţiei Publice a Penitenciarelor are 

dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net dacă 

îndeplineşte, printre altele, două condiţii, respectiv să nu deţină, el sau soţia, o locuinţă 

proprietate personală în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea sau să nu fi înstrăinat o 

astfel de locuinţă. 

În raport de situaţia de fapt reţinută, în privința recurentului, sunt îndeplinite condiţiile 

prevăzute de lege, după cum urmează: nici el şi nici soţia nu deţin în proprietate o locuinţă în 

localitatea unde îşi desfăşoară activitatea şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală. 

Nu poate fi primită susținerea intimatei însuşită de prima instanţă că nu este 

îndeplinită această condiţie întrucât recurentul deţine o cota de 1/2 dintr-un apartament 

compus din doua camere. Or, în ceea ce priveşte acest apartament, Curtea constată că 



recurentul are doar nuda proprietate, şi nu îl are în proprietate, fiind lipsit de posesia şi 

folosinţa acestuia. 

Ca urmare a constituirii dreptului de uzufruct asupra imobilului, dreptul de proprietate 

se va alcătui din: nuda proprietate, care va reveni proprietarului, şi uzufructul propriu-zis, de 

care va beneficia titularul dreptului de uzufruct (uzufructuarul). Nuda proprietate (1/2) este un 

drept de proprietate care nu mai conţine atributele posesiei şi folosinţei, ca urmare a 

constituirii uzufructului. Aşadar, deşi se numeşte “proprietar”, în realitate beneficiază doar de 

un singur dezmembrământ al dreptului de proprietate - dreptul de dispoziţie, intrând în 

posesia şi folosinţa imobilului doar la decesul uzufructuarului. Nuda proprietate asupra cotei 

de 1/2 din imobil nu-i conferă (pe toata durata fiinţării dreptului de uzufruct constituit in 

favoarea uzufructuarului) un drept locativ propriu cu privire la imobilul în discuţie. De altfel 

chiar din conţinutul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1332/18.03.1997, 

paragraful 5, reiese ca “în stăpânire de fapt, vor intra (cumpărătorii) la moartea ultimului 

vânzător”. 

Aşadar, momentan recurentul nu este beneficiarul unui drept de proprietate în sensul 

dispoziţiilor art. 555 din Codul civil, întrucât acesta nu poate beneficia de toate prerogativele 

oferite de lege pentru existenţa unui drept de proprietate în esenţa acestuia întrucât, deşi are 

drept de dispoziţie, nu are drept de folosinţă şi de posesie. Prin urmare lipsind două din 

atributele esenţiale ale dreptului de proprietate, cel care i-a conferi folosinţa bunului şi 

implicit un drept locativ recurentului, nu se poate reţine ca reclamantul este proprietar al 

apartamentului părinţilor săi, acesta având în prezent doar un drept de dispoziţie, lipsit de 

posesie şi folosinţă, urmând a beneficia pe deplin de toate prerogativele unui drept de 

proprietate doar la decesul uzufructuarului. 

Prin utilizarea de către legiuitor a sintagmei „au în proprietate” se subînţelege că 

titularul acestui drept trebuie să beneficieze implicit de toate atributele pe care le conferă 

dreptul de proprietate: posesie, folosinţă dispoziţie. De altfel scopul legii nu ar putea fi atins 

dacă s-ar considera că este suficient să fii nud proprietar, pentru că scopul legii este tocmai de 

a acorda o compensaţie lunară pentru chiriei acelor funcţionari publici care nu pot folosi o 

locuinţă pentru că nu sunt proprietari a unei astfel de locuinţe.  

În cauză nu are relevanță faptul că în anul 2007, recurentul a achiziţionat prin credit 

ipotecar un apartament împreună cu soţia sa, întrucât acesta nu mai este în prezent proprietar 

al acestui imobil. Sub acest aspect, Curtea constată că în luna noiembrie 2016 recurentul a fost 

executat silit, apartamentul fiind vândut la licitaţie, așa cum reiese din procesul-verbal nr. 

146/2016 al biroului executorului judecătoresc. În acest caz particular, nu putem vorbi de o 

înstrăinare a bunului dobândit de către recurent ( înstrăinare ce presupune un act de voinţă 

exercitat de recurent în acest sens, prin încheiere cu consimţământul său a unui act de vânzare, 

donaţie, schimb, etc.). În cauză recurentul a pierdut involuntar proprietatea sa ca urmare a 

executării silite, determinate de neachitarea creditului ipotecar aferent chiar respectivului 

imobil, şi nu ca urmare a înstrăinării acestuia.  

Mai mult, aprecierile judecătorului fondului cu privire la distanţa mică dintre locul de 

muncă al reclamantului şi locul unde se solicită compensarea chiriei este lipsită de relevanţă, 

în textele de lege pe care se întemeiază acţiunea nefiind făcută o atare distincţie, cu privire la 

distanţa dintre locul de muncă şi cel pentru care se solicită compensarea chiriei. 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 C.pr.civ. şi art. 20 din legea 

554/2004, apreciind că soluţia primei instanţe nu este legală şi temeinică, şi că aceasta a făcut 

o greşită aplicare a dispoziţiilor legale în materie, curtea urmează să admită recursul declarat 



de recurentul X împotriva sentinţei civile nr. 799/c.a. din data de 11.10.2017 pronunţată de 

Tribunalul Vaslui, sentinţă pe care o casează, cu consecinţa admiterii cererii de chemare în 

judecată formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Vaslui şi a 

obligării pârâtului Penitenciarul Vaslui să îi plătească reclamantului X compensaţia lunară a 

chiriei, începând din data de 03.03.2017, în limitele prevăzute de dispoziţiile art. 40 alin. 2 din 

Legea nr. 293/2004 (în cuantum de până la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu mai mult 

decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii). 


